
 

 

Philips ActionFit
Fones de ouvido intra-
auriculares esportivos

ActionFit
Laranja e branco

SHQ1000
Em sintonia com os esportes

Encaixe personalizado
Fabricados com materiais resistentes à água e um agente bactericida que ajuda a eliminar 
germes, estes fones de ouvido foram projetados para quem curte fazer exercícios

Inovação para atletas
• Protetores de silic. macios perfeitamente encaixáveis
• Design extremamente leve
• Cabo de 1,2 m ideal para uso ao ar livre

Projetado para uso em movimento
• À prova de suor
• Clipe do cabo

Energize-se
• Som estéreo com graves potentes — o combustível para seus exercícios
• Mantenha a forma com o aplicativo gratuito ActionFit



 À prova de suor

Fones de ouvido projetados com uma vedação à 
prova d'água para evitar danos causados pelo suor

Protet. silic. ultramacios (3 tam.)

Os protetores de silicone ultramacios em 3 
tamanhos se encaixam perfeitamente nos seus 
ouvidos, não incomodam e bloqueiam ruídos 
indesejados.

Som estéreo com graves potentes
Acústica precisa para aprimorar a experiência 
esportiva — o combustível para seus exercícios

Clipe do cabo

O clipe ajuda a prender o cabo com segurança

Design extremamente leve
Design extremamente leve para um encaixe 
confortável — projetado para quem pratica esportes

Cabo de 1,2 m
Cabo de comprimento ideal: liberdade para deixar 
seu aparelho de áudio onde você preferir.

Aplicativo gratuito ActionFit

Mantenha a forma com este aplicativo inteligente 
simples e gratuito - criado pela Philips especialmente 
para você. O aplicativo ActionFit permite que você 
crie exercícios personalizados que incluem metas de 
tempo, distância e de perda de calorias - e você 
mesmo pode atribuir sua música favorita a cada 
meta. Ao terminar de malhar, use o aplicativo para 
compartilhar os resultados obtidos com seus amigos 
no Twitter e no Facebook. É necessário um GPS 
para estabelecer as metas para perda de calorias e 
distância; faça o download gratuito na App Store - e 
você está pronto!
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Especificações
Dimensões do produto
• Dimensões do produto (L x A x P): 

6,5 x 6,5 x 5 cm
• Peso: 0,045 kg

Som
• Diafragma: Cúpula de mylar
• Resposta em frequência: 30 - 20.000 Hz
• Impedância: 16 ohm
• Tipo de ímã: Neodímio
• Entrada de energia máxima: 10 mW
• Sensibilidade: 110 dB
• Diâmetro da caixa acústica: 13,5 mm
• Tipo: Dinâmico
• Bobina de voz: CCAW

Conectividade
• Conexão por cabo: 2 paralelos, simétricos
• Comprimento do cabo: 1,2 m
• Conector: 3,5 mm
• Acabamento do conector: folheado a ouro
• Tipo de cabo: OFC

Acessórios
• Incluído: estojo de transporte

Dimensões da embalagem
• Tipo de colocação em prateleiras: Fictício
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

9,5 x 17,5 x 3 cm
• Peso líquido: 0,045 kg
• Peso bruto: 0,074 kg
• Peso da embalagem: 0,029 kg
• EAN: 87 12581 53057 0
• Número de produtos inclusos: 1
• Tipo da embalagem: Fictício

Embalagem externa
• Embalagem externa (L x L x A): 

39,2 x 23,2 x 25 cm
• Peso líquido: 1,080 kg
• Peso bruto: 2,563 kg
• Peso da embalagem: 1,483 kg
• EAN: 87 12581 53241 3
• Número de embalagens para o cliente: 24

Embalagem interna
• Embalagem interna (L x L x A): 

18,5 x 10,5 x 10,4 cm
• Peso líquido: 0,135 kg
• Peso bruto: 0,277 kg
• Peso da embalagem: 0,142 kg
• EAN: 87 12581 53058 7
• Número de embalagens para o cliente: 3
•
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